
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) 
z dnia 23 października 2013 r. — Solberg przeciwko 

EMCDDA 

(Sprawa F-148/12) ( 1 ) 

(Służba publiczna — Były członek personelu tymczasowego — 
Sprawozdanie z oceny — Interes prawny — Obowiązek 

uzasadnienia — Zakres uznania) 

(2013/C 352/50) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Ulrik Solberg (Lizbona, Portugalia) (przedstawi
ciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, S. Orlandi, J.N. 
Louis i É. Marchal) 

Strona pozwana: Europejskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA) (przedstawiciele: D. 
Storti, pełnomocnik, wspierany przez adwokata B. Wägenbaura) 

Przedmiot sprawy 

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie sporzą
dzenia sprawozdania z oceny skarżącego za okres od dnia 
1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) U. Solberg pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami 
poniesionymi przez Europejskie Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii. 

( 1 ) Dz.U. C 71 z 9.3.2013, s. 30. 

Skarga wniesiona w dniu 21 czerwca 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-58/13) 

(2013/C 352/51) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokat L. Mansullo) 

Strona pozwana: Komisja 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżą
cego o przyznanie odszkodowania z tytułu rzekomego naru
szenia jego prawa do poszanowania życia prywatnego w 
wyniku wysłania przez pozwaną pisma dotyczącego skarżącego 
do adwokata, który nie był jego przedstawicielem. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności oddalenia, niezależnie od jego 
formy, wniosku z dnia 9 marca 2012 r. złożonego przez 
skarżącego do Komisji, która otrzymała go w sposób 
prawidłowy; 

— stwierdzenie nieważności pisma z dnia 28 czerwca 2012 r.; 

— stwierdzenie nieważności oddalenia, niezależnie od jego 
formy, zażalenia z dnia 26 września 2012 r. na decyzją o 
oddaleniu wniosku z dnia 9 marca 2012 r., złożonego 
przez skarżącego do Komisji, która otrzymała go w sposób 
prawidłowy; 

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma z dnia 
1 lutego 2013 r.; 

— nakazanie Komisji zwrotu na rzecz skarżącego kwoty 
10 000 EUR wraz z odsetkami w wysokości 10 % rocznie 
z kapitalizacją roczną od dnia 9 marca 2012 r. do dnia 
rzeczywistej zapłaty; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2013 r. — ZZ 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-62/13) 

(2013/C 352/52) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Mansullo) 

Strona pozwana: Komisja 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności potrącenia w wysokości 500 EUR i 
pięciu potrąceń w wysokości 504,67 EUR dokonanych z renty 
inwalidzkiej skarżącego od lipca do grudnia 2012 r.
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